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Møteprotokoll 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Christina Ødegård      Styreleder 
Frankie Grosvold      Nestleder 
Vanja Haltorp      Personalansvarlig 
Anne B. Christiansen     Styremedlem 
Caroline Grønvik      Styremedlem 
Marte B. Fossestøl      Styremedlem     
Lennart Tønnesen       Styremedlem 
        

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Varamedlemmer som ikke møtte: 

Navn:       Møtte for: 
      
Mohammed Chkontana       

Andre som møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Lin Knutsen      Regnskapsansvalig 

Sak 34/16 - Merknader til innkalling: 
Ingen 

Sak 35/16 - Godkjenning av agenda og eventuelt saker 

Agenda ble endret. Sak 38/16 blir første sak, mens Sak 44/16 følger etter. 

 

Styremøte del 1 
Dato: 22.06.16 
Sted: Møterom Airball 
Tid: 1630-1900
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Sak 38/16 – Orienteringer fra Sportslig leder 
Sportssjef orienterte om følgende 
- strukturering av konkurranseavdeling                                                                                                                                                                         
- nye tiltak                                                                                                                                                                                                              
- høstens timeplan                                                                                                                                                                                                    
- Viggo                                                                                                                                                                                            

Styret diskuterte kick-off for trenerne i august. Styret besluttet å arrangere dette lørdag 13 august på Hove klatrepark.  
Vanja: Booker, bestiller mat 
Marte: Bestiller førstehjelpskurs (?) 
Caroline: invitasjoner 

Sak 44/16 – Basistreing Atletica 

Bakgrunn: 
Atletica har fått forlenget ordningen men offentlig tilskudd til basistrening for ungdom. De har hatt avtale om bruk av 
turnhallen i deler av treningstiden. Det er ønskelig med en videreføring av dette.  

Vurdering: 
Bruk av turnhallens apparater trenger trenere med sikringskurs. Videre er det viktig at apparatene benyttes på riktig måte så 
de ikke blir ødelagt. Arendals turnforening har dårlig erfaring med å låne bort hallen til eksterne da det viser seg at mange av 
apparatene blir utsatt for unødvendig slitasje og blir ødelagt. Arendals turnforening er dessuten ansvarlig dersom noen 
skader seg i turnhallen. På bakgrunn av en helhetsvurdering kan derfor ikke styreleder anbefale at turnhallen lånes ut til 
utenforstående.  

Sak 44/16 – Basistreing Atletica 

Bakgrunn: 
Atletica har fått forlenget ordningen men offentlig tilskudd til basistrening for ungdom. De har hatt avtale om bruk av 
turnhallen i deler av treningstiden. Det er ønskelig med en videreføring av dette.  

Vurdering: 
Bruk av turnhallens apparater trenger trenere med sikringskurs. Videre er det viktig at apparatene benyttes på riktig måte så 
de ikke blir ødelagt. Arendals turnforening har dårlig erfaring med å låne bort hallen til eksterne da det viser seg at mange av 
apparatene blir utsatt for unødvendig slitasje og blir ødelagt. Arendals turnforening er dessuten ansvarlig dersom noen 
skader seg i turnhallen. På bakgrunn av en helhetsvurdering kan derfor ikke styreleder anbefale at turnhallen lånes ut til 
utenforstående.  

Forslag til vedtak: 
Turnhallen lånes ikke ut til Atletica eller andre utenfor klubben. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 

 



�

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Vanja Haltorp      Personalansvarlig 
Anne B. Christiansen     Styremedlem 
Caroline Grønvik      Styremedlem 
        

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Christina Ødegård      Styreleder 
Frankie Grosvold      Nestleder 
Lennart Tønnesen       Styremedlem 
Marte B. Fossestøl      Styremedlem     

Varamedlemmer som møtte: 

Navn:       Møtte for: 
      
Mohammed Chkontana     Lennart Tønnesen  

Andre som møtte: 

Navn:       Funksjon: 

Lin Knutsen      Regnskapsansvalig 

Merknader til innkalling: 
Ingen 

Godkjenning av agenda og eventuelt saker 
Agenda er det som gjensto fra styremøte del 1. I tillegg er det kommet opp 4 tilleggssaker, sak 45/16, 46/16, 47/16 og 48/16 

Sak 37/16 – Referatsaker 
Mulighet til å søke LOS drømmefinal, Invitasjon til sikringskurs 2 i Trampett, Innkalling til fondsmøte, Innkalling til 
hallfordelingsmøte, kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål, Sikringskurs 1 Trampett, 
Kurskatalogen for høsten 2016, Invitasjon til informasjonsmøte om Vipps 

Sak 39/16 – Arendals Turnforenings retningslinjer for dugnadsarbeid 
Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Arendals Turnforening, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få 
et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på. Styreleder har derfor utarbeidet noen enkle kjøregeler for 
dugnadsarbeid i tråd med NIF sine anbefalinger. Det er viktig å ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at 
dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy 

 

Styremøte del 2 
Dato: 30.06.16 
Sted: Møterom 2 minutter 
Tid: 1600-1800
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Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for dugnadsarbeid 

Forslag til vedtak: 
Styre vedtar forslaget til retningslinjer for dugnadsarbeid med endringer i punkt 3. Retningslinjene publiseres på nettsidene til 
ATF og på Viggo. Anne sender skrivet til Jacob for publisering på nettsiden. 

Vedlegg: Arendals Turnforenings retningslinjer for Dugnad_300616.docx 

Sak 40/16 – Organisasjonsstruktur for Arendals Turnforening 

Vedlegg: 
Forslag til organisasjonskart ATF 
Forslag til mandat organisasjonsstruktur 

Vedtak: 
Saken utsettes til augustmøtet da Frankie og Christina bør være til stede.   

Sak 32/16 -  Verdier Arendals turnforening 
Bakgrunn: 
I styremøte 24.5.16 ble det vedtatt at følgende kjerneverdier skal sendes ut på høring blant trenerne: 

1. Turn for alle 

2. Glede og stolthet 

3. Vennskap og respekt 

Verdiene har blitt sendt ut på høring. Å bakgrunn av innspill fra medlemmer fra styret og fra høringen foreslås følgende 
verdier for Arendals turnforening: 

1.  Turn for alle                                                                                                                                                         
Arendals turnforening skal ha et inkluderende miljø som bidrar positivt til fysisk, sosial og mental helse. Arendals 
turnforening skal arbeide for et allsidig treningstilbud som kan gi den enkelte utøver, uansett alder, bakgrunn eller 
nivå, utfordringer. 

2. Glede og stolthet                                                                                                                                            
Arendals turnforening skal gjennom det frivillige foreningsarbeidet og det forpliktende felleskapet bidra til 
idrettsglede. Utøvere, trenere og foreldre skal være stolte av Arendals turnforening. 

3. Vennskap og respekt                                                                                                                                                  I 
Arendals turnforening skal alle respektere hverandre uansett rolle og oppgave. Vennskap skal fremmes for å skape 
trygghet og tilhørighet.                                                

Vedtak: 
Følgende verdier vedtas. Verdiene gjøres kjent på hjemmesiden og på Viggo. Profilering av verdiene tas som sak på 
augustmøtet. Vanja holder tak i saken.  

1. Turn for alle                                                                                                                                                         
Arendals turnforening skal ha et inkluderende miljø som bidrar positivt til fysisk, sosial og mental helse. Arendals 
turnforening skal arbeide for et allsidig treningstilbud som kan gi den enkelte utøver, uansett alder, bakgrunn eller 
nivå, utfordringer. 
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2. Glede og stolthet                                                                                                                                            

Arendals turnforening skal gjennom det frivillige foreningsarbeidet og det forpliktende felleskapet bidra til 
idrettsglede. Utøvere, trenere og foreldre skal være stolte av Arendals turnforening. 

3. Vennskap og respekt                                                                                                                                                  I 
Arendals turnforening skal alle respektere hverandre uansett rolle og oppgave. Vennskap skal fremmes for å skape 
trygghet og tilhørighet.       

Sak 41/16 – Medlemskontingent og treningsavgift for trenere, styremedlemmer og barn av trenere og 
styremedlemmer 

Bakgrunn:  
Det har vært en diskusjon rundt hvem som evt skal få fritak for eller redusert medlemskontingent og treningsavgift i ATF. Det 
er ulike grupper og det er ulike alternativer til hvordan disse skal håndteres. Dette bør systematiseres slik at det blir 
forutsigbart for den enkelte.  
Hvem skal betale eller slippe å betale medlemskontingent og treningsavgift: 

- Barn av betalte trenere 

- Barn av trenere som ikke får lønn 

- Barn av ubetalte styremedlemmer 

- Antall barn 

- Søsken av trenere? 

- Egne parti  

- Andres parti 

- Egen treningsavgift dersom trener/barn også er med på parti 

Hva skal dekkes: 
• Full dekning av treningsavgiften 

• Delvis dekning av treningsavgiften 

• Full dekning av medlemskontingenten 

• Delvis dekning av medlemskontingenten 

Hva skal være en selvfølge og hva skal man kunne søke om å få innvilget? 

Vanlig praksis: 
• Betalte trenere uansett stillingsstørrelse betaler for sine barn.  

• Ubetalte trenere betaler vanligvis for sine barn.  

• Betalte styremedlemmer og komitémedlemmer betaler vanligvis for egne barn.  

• Ubetalte styremedlemmer og komitemedlemmer betaler vanligvis for egne barn 

• Ubetalte trenere som trener selv betaler ikke for seg selv.  

• Betalte trenere som trener selv betaler trenings og medlemsavgift for seg selv dersom disse til sammen er høyere 
enn lønningen 

• Ubetalte styremedlemmer og komitémedlemmer som trener selv 
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• Betalte styremedlemmer og komitémedlemmer som trener selv 

Forslag til drøfting: 
ATF ønsker en enkel rutine uten for mange særtilfeller. Det er åpent for å sende søknad til styret i enkeltsaker.  
Styremedlemmer, komitémedlemmer og trenere bør ikke ha utgifter med deres frivillige arbeid. Tabellen under gjelder for de 
som trener selv. For medlemmer at styret og komitéer bør medlemskontingenten reduseres/bortfalle.  
Det deles opp i fire kategorier ut fra om rollen/stillingen er betale eller ikke.  

1. Betalte trenere  

2. Ubetalte trenere  

3. Betalte styremedlemmer og komitémedlemmer 

4. Ubetalte styremedlemmer og komitémedlemmer 

Alternativ 1 – vanlig praksis (?) 

NB – det er i noen tilfeller der aktuell treningsavgift er større enn utbetalt lønn. Det vanlige her er da at det som er mest 
fordelaktig for ATF velges 
  
Alternativ 2 – redusert 

Vedtak: 
Følgende informasjon må innhentes før endelig beslutning tas: 

- Liste over betalte trenere og deres barn i turnforeningen 
- Liste over ubetalte trenere og deres barn i turnforeningen 
- Mysoft kontrolleres for å finne ut hva tidligere praksis og betalinger har vært 
- Kategori 3 og 4 utsettes til kategori 1 og 2 er besluttet.  

Sak 42/16 – Innkjøp av utstyr til apparatturn 
Bakgrunn: 

For Egne barn For seg selv

Kategori Medlemsavgift Treningsavgift Medlemsavgift Treningsavgift

1 Full avgift Full avgift Full avgift Ingen

2 Full avgift Full avgift Full avgift Ingen

3 Full avgift Full avgift Full avgift Ingen

4 Full avgift Full avgift Full avgift Ingen

For Egne barn For seg selv

Kategori Medlemsavgift Treningsavgift Medlemsavgift Treningsavgift

1 Full avgift Redusert Redusert avgift Ingen

2 Full avgift Redusert Redusert avgift Ingen

3 Full avgift Redusert Redusert avgift Ingen

4 Full avgift Redusert Redusert avgift Ingen
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Apparatturn jenter trenger følgende utstyr: 

1. Gymnova skumbom 

2. Stendere til dameskranke for å få den lengere fra hverandre 

3. En stripe med frittstående gulv 

4. Små manualer 1.2 kg og strikker 

5. Kettlebels – lagt til 30 juni 

Vurdering:                                   
For å ha en god budsjettkontroll bør innkjøp av utstyr koordineres og prioriteres av styret en gang i året for så å legges inn i 
budsjettet, alternativt se om det finnes midler det kan søkes på. Materialforvalter bør før budsjettbehandling sette opp en liste 
i samarbeid med sportslig leder over hva slags utstyr som bør kjøpes inn neste budsjettår. Videre bør styret opprette en post 
i budsjettet hvert år til småinnkjøp. 

Vedtak: 
Årets pott til apparater er brukt opp. Styret beslutter likevel å bevilge inntil 3000kr fra posten «annet driftsmateriell» til innkjøp 
av småutstyr.  

Materialforvalter skal sette opp en liste i løpet av september over utstyr som er strengt nødvendig at kjøpes inn. Forslag til 
innkjøp for 2017 sendes styret før september 2016. Prioriteringer av innkjøp gjøres i forbindelse med arbeid med budsjettet. 
Det opprettes en egen post på budsjettet til småinnkjøp av utstyr i løpet av året. 
Det besluttes å fastsette datoer for når ønsker for innkjøp skal sendes styret. Datoen skal legges inn i årshjulet og bør være 
før utgangen av oktober. 
  
Det skal settes av en pott i budsjettet som skal styres av styret og en sum som skal styres av materialforvalter/sportssjef.  

Sak 43/16 – Trenerlisens – Vikarer 

Bakgrunn: 
Ved enkelte anledninger har trenere som har vært vikarer ikke blitt meldt inn i Mysoft, og har derfor heller ikke hatt 
trenerlisens. Det er viktig at alle trenere gir beskjed til sportslig leder når de benytter seg av vikar slik at de kan bli innmeldt i 
Mysoft, og sportslig leder kan sørge for at trenerlisens er i orden. 

Vedtak: 
Alle vikarer må meldes inn til sportslig leder for registrering av treningslisens 

Eventuelt:  Det kom opp 3 nye saker: 

Sak 45/16 Ny computer til Sportssjef 

Bakgrunn 
Jacob har ytret ønske om at styret bidrar med et tilskudd til ny pc/mac. 

Vedtak: 
I skapet som skal inneholde førstehjelpsutstyr i hallen skal også Jacobs gamle pc ligge. Den skal alle trenere/hjelpetrenere 
ha tilgang til for å lett ha tilgang til foresattes telefonnumre og hold-lister.  
Styret bevilger 7000 kr for innkjøp av ny maskin.  
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Sak 46/16 Treningstøy 

Bakgrunn 
Noen trenere har fått betalt treningstøy mens andre ikke har det. 

Vedtak: 
Det innvilges treningstøy for inntil kr 1500 pr person for Hafdis Gudmundsdottir og Andreas Bøggild Nielsen ved kjøp 
gjennom Brekke Sport. 

Sak 47/16 Dialogmøter med styret i ATF 

Bakgrunn 
Det etterlyses dialog mellom styret, gammelt styre, foreldrelaget etc. Det er viktig å beholde/bevare en god atmosfære og 
tillit. Forslaget er at det etableres 1 møte i måneden der enten alle fra styret eller representanter fra styret møter 
undergrupper i ATF. 

Vedtak: 
Det arrangeres dialogmøter med styret i ATF 1 gang pr mnd. Undergrupper skal få invitasjon eller komme med eget ønske 
om møte,  
Forslag til møte i august: Foreldrelaget 
Forslag til møte i september:  Gammelt styre 

Sak 48/16 Styret og oppmøte i diverse arrangementer 
Bakgrunn: 
Det ble kommentert at styret i ATF ikke var tilstede under NM i Juni.  

Vedtak: 
En representant for styret må være tilstede ved de ulike turnarrangementer i hallen.   

Arendal 22.06.16 

Christina Ødegård     Frankie Grosvold      Vanja Haltorp 

Caroline Grønvik    Anne. B. Christiansen  Marte B. Fossestøl 

Arendal 30.06.16 
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Vanja Haltorp 

Caroline Grønvik    Anne. B. Christiansen  Mohammed Chkontana 

 


